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Warszawa, dnia 6.12.2021 r. 
Protokół 

z otwarcia ofert w dniu 6.12.2021 r. o godz. 10:30 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa informacji”, 
numer sprawy: 23/ST/KSZBI/POPC/PN/2021. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 1.032.105,00 zł brutto.  

Zestawienie ofert 
Do upływu terminu składania ofert złożono:  
(podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, cenę) 

 
Imię i Nazwisko Funkcja Podpis Imię i Nazwisko Funkcja Podpis 

Agnieszka Jagoda  przewodnicząca praca zdalna Piotr Dukat członek praca stacjonarna 
Marzena Brzychcy sekretarz praca zdalna Krzysztof Guz członek praca zdalna 

Bartosz Wielądek sekretarz praca zdalna Beata Gawarecka członek praca zdalna 

Izabela Selwestruk członek praca zdalna Piotr Woźniak członek praca stacjonarna 

Mateusz Radzki członek praca zdalna Marek Głowacki vel Małecki członek praca zdalna 

Robert Jakubowski członek praca zdalna Maciej Majewski członek praca zdalna 

 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma)  
albo imię i nazwisko wykonawcy,   

adres siedziby lub miejsca zamieszkania 

Kryterium nr 1 
Cena oferty brutto „C” 

(PLN) 

Kryterium nr 2 
Wskazanie w ramach zaleceń ujętych w 

raporcie konkretnych 
rozwiązań/konfiguracji mających 
na celu eliminacje lub obniżenie 

zagrożeń wynikających z wniosków 
z przeprowadzonych testów - 

,,KREZ” 

Deklaracja wskazania w ramach zaleceń 
ujętych w raporcie z pierwszej i drugiej 
iteracji testów bezpieczeństwa 
konkretnych rozwiązań/konfiguracji 
mających na celu eliminacje lub 
obniżenie zagrożeń wynikających z 
wniosków z przeprowadzonych testów 

TAK / NIE 

Kryterium nr 3 
Przygotowanie analizy ryzyka odnoszącej 

się do wykrytych podatności lub 
nieprawidłowości zgodnie z metodyką 

obowiązującą u Zamawiającego w 
zakresie  przeprowadzania analizy ryzyka 

bezpieczeństwa informacji, opartej o 
normę ISO /IEC 27005 „X”- ,,ARISO”  

Deklaracja przygotowania analizy ryzyka 
odnoszącej się do wykrytych podatności 
lub nieprawidłowości zgodnie z metodyką 
obowiązującą u Zamawiającego w 
zakresie przeprowadzania analizy ryzyka 
bezpieczeństwa informacji, opartej o 
normę ISO /IEC 27005 „X” 

TAK / NIE 

Kryterium nr 4 
Przygotowanie prezentacji 

multimedialnej, 
podsumowującej wnioski z 
przeprowadzonych testów 

bezpieczeństwa – „PM” 

Deklaracja przygotowania 
prezentacji multimedialnej, 
podsumowującej wnioski z 
przeprowadzonych testów 
bezpieczeństwa 

TAK / NIE 
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Blue Energy Sp. z o. o. 
ul. Towarowa 35 
61-896 Poznań 

266.910,00 TAK TAK TAK 
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